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ı2 MART lsTlK[At MARşrNlN KA8uLÜNÜN 99. YlL oöNÜMÜ VE
MEHMET AK|F ERsoYu ANMA GÜNÜ iı.çE PRoGRAMl

12 Mart istiklal Marşl'nün kabulünün 99. Ylldönümünü kutlama pro8raml, ilçe
Yürütme kurulu taraf|ndan aşağlda belirlenen e 5a5la r çerçeVe sinde kutlanacaktlr.

A. Geneleaaslal

1, 12 Mart lstiklal Marşl'nln Kabulünün 99, Ytlddnamü programl 12 Mart 2o2o
Perşembe günü saat 1o,oo'da gulanlk ll!e Halk Kutüphanesinde
gerçekleştirilecektir.

2. Hafta boyunca tüm eğitim kurumlannda 12 Mart istiklal Marşl'nın Kabulü
Ve Mehmet Akif ERsoY'u anmakla il8ilı çeşitli etkinlik|er yapllacaktlr.

3. Merkez okullaalmlz Bu|an|k ilçe Halk Xütüphanesi Konferans salonundaka
Kutlama pro8ramlna bir idareci Ve bir öğretmen nezaretinde 3 klz, 3 elkek
öğrenci ile katılacaktIr.

B. Paoeİan Aksl

1. Aghş
2. istiklal Marş| ve sayBı duruşu
3. Günün anlam Ve önemini belirten konuşma

4. "oldunun Duasl" adl| şiirin okunmasl
5. "Ya istiklalYa Ölüm" adll oratoryo gdsterasinan ser8ilenmesi
6. okul koİosu
7, Mehmet Akif Ersoy'un hayat| ile il8ili klsa film
8, "i5tıklal Marşl" koreo8rafisinin sergilenme5i

9. "8ayrak" adİ şiirin okunmasl
10. ilçemizin farkİ okullanntn seslendirdiği istiklal Marşl
11. ödültöreni
12. Kapanlş

c. xu.umlann Gölevleri

a. Belediye Başkanllğl

Tören alan.nln temiz tutulması
iş yerlerine bayrak astlrmaİ ve baYraklarln a5ılıp aslJmadlğlnl denetlemek

b. Emniyet Müdürlüğü

Genel pro8ramln yap|lacağı konferans 5alonUnun 8üVenliğini sağlaması

c. sağlIk 6rup 8aşkanİğl

Kutlan]aiar boyunca 8erekli araç Ve sağİk ekibini haaır bulundurmasl.

d. vEPs§ Müess6se |lçe Şefliği

12 Mart 2020 Perşembe 8ünü anma programl yerande elektrik
ke§llmelerine ıarşl ge.ekli önlemleri almasl.

8u Anma propraml; halklmlza davetive. ileililere emiı nitelilindedil.


